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REGULATORY IMPACT ASSESSMENT STATEMENT (RIAS) 

PERATURAN DERAH KABUPATEN SOLOK NO 1912002 
TENTANG RETRlBUSl lZlN GANGGUAN 

Oleh : 
Tim Regulatory Impact Assessment 

Kabupaten Solok Provinsi Surnatera Barat 

Regulatory Impact Assessmenf (RIA) atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 1912002 tentang 
Retrlbusi lzin Gangguan dilakukan oleh TIM RIA Kabupaten Solok. TIM RIA Kabupaten Solok dibentuk oleh 
Pemerintah Kabupaten Solok dengan Surat Keputusan Bupati Sblok No. 2681BUP-2007 tanggal 21 Mei 
2007. Dalam melakukan proses Regulatory Impact Assessment atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok 
Kabupaten Solok No 1912002 tentang Retribusi lzin Gangguan di Kabupaten Solok rnendapat 
pendarnpingan dari TIM Bantuan Teknis RIA Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonorni Fakultas Ilrnu-ilmu 
Sosial Universitas Negeri Padang. 

TIM RIA PKSBE yang melakukan pendampingan adalah Afriva Khaidir sebagai Project Officer, Novya Zulva 
Riani sebagai Assistant Project OfFiir, H. Elyunus Asmara sebagai Field Officer, dan Marleni serta Dasrul 
Uyun sebagai Supporting Staff. Pendampingan ini diselenggarakan berdasarkan MoU antara Pemkab Solok 
dan PKSBE FIS UNP yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 2007 oleh H. Gusmal selaku Bupati Solok 
dan Mestika Zed sebagai Direktur PKSBE. Pelaksanaan program dilakukan dengan dukungan sepenuhnya 
oleh The Asia Foundation dan United States Agency for International Development. 

Proses ReguIatoy Impact Assessment atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok No 1912002 tentang 
Retribusi lzin Gangguan dilakukan oleh TIM RIA Kabupaten Solok mi mencakup kegiatan konsultasi publik 
yang terdiri dari lokakarya awal, FGD perumusan rnasalah, tujuan dan altematii tindakan dan wawancara 
mendalam dengan pihak-pihak terkait Pada tahapan berikutnya akan dilaksanakan FGD tentang analisis 
manfaat dan biaya serta penentuan kebijakan yang akan diternpuh sebagai hasil review Perda ini. 

Regulasi khusus yang mengatur lzin Gangguan di Kabupaten Solok telah tertuang dalam Perda Nomor 
1912002, yang dibuat dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan baik fisik dan sosial serta memberikan 
perfindungan hukum kepada masyarakat sekaligus dunia usaha yang mengantongi izin gangguan. 
Eksistensi Perda tersebut, adalah mengikat kepada setiap jenislkegiatan usaha yang berpotensi 
membahayakan dan merugikan lingkungan. Asumsi dasar pemberlakuan perda ini, adalah bahwa setiap 
usaha mempunyai potensi mengganggu, mencemari, dan me~gikan lingkungan. Oleh karena itu, 
pemerintah berkewajiban melindungi, dan menjaga surnberdaya alarnningkungan agar tidak rusak dan tetap 
lestari, sementara dunia usaha tetap be jalan dan behembang searah dengan visi dan misi pembangunan 
yang telah ditetapkan. 

Mengacu kepada bagian konsiderans dari Perda nomor 1912002 tentang Retribusi lzin Gangguan ini, maka 
Perda ini berpijak kepada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu: 
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pernbentukan Daerah Otonom Kabupaten dalarn 

lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) 



Sampai dengan awal tahun 2007, penerbitan lzin Gangguan dilaksanakan oleh Pos Pelayanan Terpadu 
(Posyantu) yang berada di bawah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Solok. Sejak 
berdirinya Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan (KPUP) Kabupaten Solok, maka pengumsan lzin 
Gangguan dilakukan di KPUP. Pengumsan lzin Gangguan dilakukan dengan waktu yang relatif cukup 
singkat yaitu selama 5 hari jika semua persyaratan dilengkapi oleh dunia usaha yang memohon lzin 
Gangguan. 

Adapun pembiayaan dirinci menurut 3 (tiga) macam kategori yaitu: 
- Kelas I 

Biaya administrasi Rp. 150.000 
Biaya pemberian izin Rp. 250.000 

- KelasII 
Biaya pemberian izin Rp. 150.000 
Biaya administrasi Rp. 100.000 

- Kelas Ill 
Biaya administrasi Rp. 50.000 
Biaya pemberian izin Rp. 100.000 

Sementara biaya pendaftaran ulang setiap tahun ditetapkan sebagai berikut: 
Kelas 1 Rp. 100.000 
Kelas II Rp. 50.000 
Kelas Ill Rp. 25.000 

Persyaratan umum yang diperlukan dalam pengurusan lzin Gangguan adalah: 
Surat permohonan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk 
Akta Pendirian Pemsahaan bagi perusahaan yang dipersyaratkan untuk memilikinya 
Fotocopy KTP Pemohon 
Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar 
Foto copy bukti kepemilikan atas tanah atau Surat Keterangan Status Tanah dari Mamak 
Kepala Waris diketahui oleh Wali Nagari dan Camat setempat dan atau Fotocopy hak atas 
pemakaian tempat bagi tempat usaha. 
Fotocopy tanda lunas PBB terakhir 
Foto Copy lzin Mendirikan Bangunan 
Rekomendasi dari Wali Nagari 

Berdasarkan data yang diperoleh dari KPUP, banyaknya ijin gangguan yang dikeluarkan dan 
besamya retribusi ijin gangguan yang diperoleh Kabupaten Solok sepanjang tahun 2005 dan tahun 
2006 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini, 

Sumber: KPUP Kab-Solok, 2007 



2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 2853), sebagaimana 
yang telah dimbah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2944) 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) 

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3274) 

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) 

' 

6. Undang-undang Nornor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) 

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor) 

8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 
I 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nqara Republik Indonesia Tahun 2000 
I Nornor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) 
I 

I 
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 06, 
I Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) 

10. Perturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara 
I Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) 
I 

' 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
I Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 51, Tambahan Lembaran 
I Negara Nomor 3952) 

12. Peraturan Pernerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022) 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) 

14. Keputusan Presiden Nomro 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang- 
I undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
I Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) 
, 15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran 

bagi Pe~sahaan-pe~sahaan yang mengadakan penanaman modal m e n u ~ t  Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968) 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan 
Jangka Waktu Terhadap Pemberian lzin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) 

17. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib 
Pengusahaan Kawasan lndustri serta Prosedur Pemberian lzin Mnedirikan Bangunan (IMB) dan lzin 
Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) bagi Pemsahaan-pemahaan yang berlokasi di luar 
Kwasan lndustri 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyedik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Daerah 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeti Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan dibidang 
Retribusi Daerah 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang 
Retribusi Daerah. 



A. Tujuan Utama 

'Mengefektifkan penyelenggaraan pemberian izin gangguan sehingga memberikan perlindungan 
hukum kepada dunia usaha dan masyarakat". 

B. Tujuan Khusus 

1. Menyederhanakan proses pemberian izin gangguan dengan mengoptimalkan prosedur, fim 
aparatur dan efektivitas keja dalam memberikan izin gangguan. 

2. Menyusun kategori jenis usaha dengan mernberikan pettimbangan kepada skala usaha, jenis dan 
intensitas dampak lingkungan melalui perhitungan koefisiensi 

3. Pembedaan pengenaan biaya dan persyaratan berdasarkan kategori usaha dengan memberikan 
pembebasan biaya kepada UMK. 

i 
I 4. Memberikan pemahaman tentang pentingnya izin gangguan dan prosedur pengurusan lzin 
1 Gangguan; dan 
I 
I .  5. Memisahkan pengaturan tentang lzin Gangguan dengan Retribusi lzin Gangguan. 

I 
I Untuk mewujudkan tujuan analisis perda yang dirumuskan d atas, maka perlu diuraikan dan dihitung ' 
I beberapa altematif. Kemudian altematif-atternatif tersebut dibandingkan untuk memperoleh satu altematif 

yang.paling sesuai sebagai solusi teiiiadap masalah yang memberatkan pelaku usaha. Setelah melalui 
proses pengkajian yang melibatkan Tim RIA dan Stakeholder, maka opsi yang dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Sobk adalah : 

Opsi 1 : 
Do nothing atau tetap memberlakukan Perda tentang lzin Gangguan yang ada sebagalmana adanya 

Opsi 2 (Revisi 1): 
Melakukan revisi Perda tentang lzln Gangguan dengan beberapa ha1 berlkut : 
1. Melakukan kategorisasi jenis usaha yang diberikan lzin Gangguan dan penetapan tarif 

pemberian izin berdasarkan : 
A. lndek 

a. lndek jenis usaha (skala 1 - 5) 
b. lndek fungsi jalan (skala 1 - 10) 
c. lndek skala usaha (skala 2 - 35) 
d. lndek tingkat pencemaran dan kebakaran (1,5 - 10) 
e. lndek waktu kegiatan (1,5 - 10) 
f, lndek luas tempat usaha (1 - 50) 
g. lndek penggunaan mesln ( 1 - 50) 
Untuk lebih jelasnya, pengukuran skala indek dapat dilihat pada lampiran 



Sebagaimana yang tersurat pada konsideran Perda No. 1912002, pada bagian menimbang point a, b, c dan 
d tujuan dari Perda ini adalah 

(1) Untuk pengaturan dan penertiban usaha perekonomian rnasyarakat yang menimbulkan 
dampaklgangguan terhadap lingkungan (sebelumnya) telah ditetapkan Perda No. 1411998 tentang' 
Retribusi lzin Gangguan, namun dengan ditetapkannya UU No. 3412002 tentang' Perubahan Atas UU 
No. 1811997 tentang Pajak Daerah dan Rebibusi Daerah, rnaka dirasakan perlu dilakukan 
penyesuaian Perda No. 1411998 tersebut; 

(2) Ketetapan tarif Retribusi lzin Gangguan sebagaimana diatur dalam Perda No. 1411998 sebagaimana 
dimaksud di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan situasi perekonomian, 
maka perfu dilakukan penyesuaian tatif retribusinya. 

Regulasi menyangkut izin gangguan pada tingkat pelaksanaannya masih merniliki berbagai perrnasalahan 
utama yaitu (I) belum cukup melindungi masyarakat dari dampak lingkungan usaha, (2) dianggap 
memberafkan dunia usaha, dan (3) be!m solidnya bimkrasi penyelenggaraan izin gangguan 

Hal yang dianggap belum cukup memberikan perlindungen pada masyarakat adalah: 
Sangat rnudahnya mengeluarkan rekomendasihjin, tanpa melihat kriteria yang jelas 
Tiak ada sanksi bagi pelaku usaha yang rnenimbulkan gangguan bagi masyarakat 
Ditemukannya kelonggaran dalam persyaratan dari KPYP yang menlintut camat untuk memberikan 
dispensasi 
Belum adanya kompensasi bagi masyarakat yang dirugikan 

Hal  yang memberatkan pengusaha tmtama edakh : 
Tidak adanya klasitikasi jenis usaha yang jelas 
Objek dari lzin Gangguan adalah orangbadan usaha yang menimbulkan gangguan, kenyataan di 
lapangan, semua usaha dituntut memiliki lzin Gangguan 

m Belum jelasnya manfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat 
Sebagian masyarakat tidak mengetahui instansi dimana mengunts lzin Gangguan 
Bentuk dan jenis usaha tidak fleksibel sesuai dengan perkernbangan usaha di tengah rnasyarakat 

Belum solidnya penyelengganan izln gangguan adalah berupa: 
Retribusi dan lzin Gangguan tercakup dalam satu perda, seharusnya dipisah 
Belum adanya tim khusus yang lengkap unsumya dalam penerbiin HO 

Tujuan atau sssaran yang ingln dicapai dalam proses rdew Perda No. 1812002 tentang lzln Gangguan di 
Kabupaten Solok, ini mengacu pada upaya mengefektifkan penyeknggaraan pemberian lzln Gangguan 
sehingga semakin mendekatkan kepada tujuan penerbiian izin tersebut Adapun tujuanlsasaran yang 
dimaksud adalah ; 



Opsi I 

Da Nofhing atau tetap memberlakukan perda yang ada 
I 

Dalam opsi tidak melakukan tindakan apaapa (do nothing) maka kondisi yang terjadi adalah sebagai 
berikut : 

Berikut beberapa indikator yang digunakan: 

opsi 2: 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Jika Opsi 2 ini dilaksanakan ya'w melakukan Revisi 1, maka manfaat yang diperoleh; 
Leblh jelasnya klaslflkasl Jenls usaha, berdasarkan lndek jenis usaha, lndek fungsi jalan, lndek 
skala usaha, lndek tingkat pencemaran dan kebakaran, lndek waktu kegiatan, lndek luas tempat 
usaha, lndek penggunaan mesin, 

lndikator 

Penerimaan PAD dari retribusi 
ljin gangguan 

Mas 1 
Mas2 
Mas3 

Penerimaan PAD dari 
perpanjangan ijin gangguan 

Klas 1 
Klas 2 
Mas3 

Jumlah ijin gangguan yang 
dikeluarkan 

Klas I 
Klas 2 
Mas3 

Jumlah ijin perpanjangan ijin 
gangguan 

Klas 1 
Klas 2 
Mas3 

Jumlah dokumen persyaratan 
pengurusan ijin gangguan 

Lama waktu pengurusan ijin 
gangguan 

Tahun 2005 

Rp. 14.800.000 
Rp. 2.750.000 
Rp. 15.750.000 

Rp. 2.000.000 

Rp. 6.750.000 

37 
I 1  
105 

5 

45 
8 

5 hari 

Tahun 2006 

Rp. 20.400.000 
Rp. 5.500.000 
Rp. 13.500.000 

Rp. 2.400.000 

Rp. 4.350.000 

51 
22 
90 

6 

29 
8 

5hari 

Keterangan 



B. Harga Dasar (ukuran: indek skala usaha) 
a. Besar Rp. 100.000 
b. Menengah Rp. 30.000 
c. Kecil Rp. 15.000 

2. Pembebasan pengurusan ijin gangguan bagi jenis usaha yang tidak berpotensi menimbulkan 
gangguan. 

3. Mengoptimalkan tim teknis dalam pemberian lzin Gangguan dengan Camat dan Kepala KPUP 
sebagai koordinator di lapangan : pembentukan tim survey sesuai dgn keahlian masing-masing 

4. Sosialisasi lzin Gangguan sampai ke Kecarnatan dan Nagari 

Opsi 3 (Revisi 2) 
Melakukan revisi Perda tentang lzin Gangguan, sebagai berikut: 

1. Melakukan kategorisasi jenis usaha yang diberikan lzin Gangguan dan penetapan tarif 
pem berian izin berdasarkan 
A. lndek 

a, Indek jenis usaha (skala 1 - 5) 
b. lndek fungsi jalan (skala 1 - 10) 
c. lndek skala usaha (skala 2 - 35) 
d. indek tingkat pencemaran dan kebakaran (1,5 - 10) 
e. lndek waktu kegiatan (13 - 10) 
f. lndek luas tempat usaha (1 - 50) 
g. lndek penggunaan mesin ( 1 - 50) 
Untuk lebih jelasnya, pengukuran skala indek dapat dilihat pada-lampiran. 

0. Harga Dasar (ukuran: indek skala usaha) 
a. Besar Rp. 50.000 
b. Menengah Rp. 20.000 
c. Kecil Rp. 10.000 

2. Mengoptimalkan tim teknis dalam pemberian lzin Gangguan dengan Camat dan Kepala KPUP 
sebagai koordinator di lapangan. 

3. Sosialisasi lzin Gangguan sampai ke Kecamatan dan Nagari. 
4. memisahkan pengaturan tentang ijin gangguan dengan retribusi ijin gangguan dalam dua 

buah peraturan. 
5. Meniadakan penyaratan foto copy bukti kepemilikan atas tanah atau Surat Keterangan Status 

Tanah dad Mamak Kepala Waris dlketahui oleh Wall Nagari dan Camat setempat dan fotocopy 
tanda lunas PBB terakhir. 



Adanya keberpihakan pada UKM yang sebaglan besar berada pada klas 3, benrpa penurunan 
beban retribusi ijin gangguan, yang semula klas 3 hanya dikenakan beban retribusi sebesar Rp. 
150.000, menjadi rata-rata Rp. 128000, sehingga beban retn'busi berkurang sebesar (Rp. 128.000 - 
Rp. 150.000) x 90 = Rp. 1.980.000 
Meningkatnya UKM yang mengurus ijln gangguan, dari data yang ada diperkirakan ada 65% jenis 
usaha yang masuk klas 3 akan menerima penurunan retribusi yang lebih rendah dari tarif retribusi yang 
berlaku sekamg, sehingga diprediksi akan meningkatkan minat UKM untuk mengurus ijin gangguan. 
Usaha yang melakukan formalisasi bertambah, khususnya bagi jenis usaha yang tidak berpotensi 
menirnbulkan gangguan. 
Berkurangnya dokumen persyaratan pengurusan ijin gangguan, persyaratan awal bagi 
pengurusan ijin ganguan sebanyak 8 dokumen berkurang menjadi hanya 6 dokumen. 
Berkurangnya biaya yang timbul dalam pengurusan kelengkapan dokumen persyaratan 
pengurusan ijin gangguan. Diperkirakan untuk mengurus dokumen yang dihapuskan dperlukan dana 
sebesar Rp. 10.000, maka pengurangan biaya pengurusan dokumen Rp. 10.000 x 198 ijin = Rp. 
1.980.000 

Sedangkan biaya yang timbul : 
Pengurangan penerlmaan PAD dad retribusl ijin gangguan klas 3, diperkirakan akan terjadi 
penurunan penenmaan retribusi klas 3 sebesar Rp. 11.520.000 - Rp. 13.000.000 = (Rp. 1.980.000) 

Tabel Ringkasan Manfaat dan Biaya Opsf 3 

Diperkirakan pa& tahun 2006 terdapat penambahan retnbusi untuk klas 1 : Rp. 40.450.000 - Rp 
20.400.000 = Rp 20.050.000, untuk klas 2 : Rp 8.990.000 - Rp. 5.500.000 = Rp. 3.490.000, Perhitungan 
detail dapat dilihat pada lampiran. 



Penambahan penerimaan PAD dari retribusi ijin gangguan klas 1,2 dan 3. perubahan klasifikasi jenis 
usaha menyebabkan ada perubahan penerimaan PAD dari ijin ganggguan.1 
Usaha yang melakukan formalisasi bertambah, khususnya bagi jenis usaha yang tidak berpotensi 
menimbulkan gangguan. 

Sedangkan biaya yang timbul : 
Adanya ketidakberpihakan pada UKM yang sebaglan besar-berada pada klas 3, berupa peningkatan 
beban retribusi ijin gangguan, yang semula klas 3 hanya dikenakan beban retribusi sebesar Rp. 150.000, 
menjadi rata-rata Rp. 192.000. Sehingga timbuk tambahan beban rebibusi sebesar (Rp. 192.000 - Rp. 
150.000) x 90 = Rp. 3.780.000 
Berkurangnya UKM yang mengurus ljin gangguan, dari data yang ada diperkirakan ada 65% jenis 
usaha yang masuk klas 3 akan menerima beban retribusi yang lebih besar dari tarif retribusi yang berlaku 
sekarang, sehingga diprediksi akan menurunkan minat UKM untuk mengurus ijin gangguan. 

Tabel Ringkasan Manfaat dan Blaya Opsi 2 

Opsi 3 
Jika Opsi 3 atau Revisi 2 ini dilaksanakan, maka manfaat yang diperoleh adalah: 

Lebih jelasnya klasifikasi jenis usaha, bedasarkan lndek jenis usaha, lndek fungsi jalan, lndek 
skala usaha, lndek tingkat pencemaran dan kebakaran, lndek waktu kegiatan, lndek luas 
tempat usaha, lndek penggunaan mesin, 
Penambahan penerimaan PAD dad retribusi ijln gangguan klas 1, 2. perubahan klasifikasi jenis 
usaha menyebabkan ada perubahan penerimaan PAD dari ijin ganggguan.2 

bentuk peningkatan beban rehibusi bagi 

- 

' Diperkirakan pada tahun 2006 tdapat pmarnbahan refribusi unNk klas 1 : Rp. 80.900.000 - Rp 
20.400.000 = Rp 60.500.000, untuk klas 2 : Rp 13.485.000 - Rp. 5.500.000 = Rp. 7.985.000, untuk klas 3 : 
Rp 17.280.000 - Rp. 13.500.000 = Rp. 3.780.000. Perhitungan detail dapat dilihat pada lampiran. 

2 
UKM yang berada pada klas 3 
UKM yang mengurus ijin gangguan 
berkurang 

&65 % 

. . . . .  . . . . : : .  . !  ' . , . i  . . . .  : . . . . : . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . 
. . . . .  Subtotal 

. . . .  . , .  . . . . .  : Manfaaf Netto . . .  : :.'. : . . . . 
. ...I "" Rp. 3.780.000 

Rp. 68.485.000 



Perbandingan antar Altematif 

No 

1 

2 

3 

4 

Opsi I (Do Nothing) 
lndikator 

Klasifikasi tarif retribusi 
berdasarkan klas 1,2 dan 3 

Tidak ada pengecualian 
pembayaran retribusi ijin 
gangguan bagi UMK 

Dokumen persyaratan yang 
diperlukan untuk mengurus iji 
gangguan sebanya 8 (delapan) 
dokumen, meliputi: (1)Surat 
pemohonan kepada Bupati 
melalui instansi yang ditunjuk, 
(2)Akta Pendirian Perusahaan 
bagi perusahaan yang 
dipersyaratkan untuk 
memilikinya, (3)Fotocopy KTP 
Pemohon, (4)Pas foto ukuran 3 
x 4 sebanyak 3 lembar, (5)Foto 
copy bukti kepemilikan atas 
tanah atau Surat Keterangan 
Status Tanah dari . Mamak 
Kepala Waris diketahui oleh 
Wali Nagari dan Camat 
setempat dan atau Fotompy 
hak atas pemakaian ternpat 
bagi tempat usaha. 
(6)Fotocopy tanda lunas PBB 
terakhir, (7) Foto Copy lzin 
Mendirikan Bangunan, 
(8)Rekomendasi dari Wali 
Nagari 

Semua jenis usaha, baik itu 
yang berpotensi menirnbulkan 
gangguan maupun yang tidak 
berpotensl menimbulkan 
gangguan harm mengurus ijin 
gangguan 

Opsi II (Revisi I) 
lndikator 

Klasifikasi tarif retibusi berdasarkan 
lndek jenis usaha,l-idek fungsi jalan, 
lndek skala usaha, lndek tingkat 
pencemaran dan kebakaran, lndek 
waktu kegiatan, lndek luas tempat 
usaha, lndek penggunaan mesin 

UMK yang mempunyai ijin gangguan 
berkurang, disebabkan adanya 
penambahan beban retribusi sebesar 
rata-rata Rp. 42.000 

Dokumen persyaratan yang diperiukan 
untuk mengurus iji gangguan 
sebanyak 8 (delapan) dokumen, 
meliputi: (1)Sorat permohonan kepada 
Bupati melalui instansi yang ditunjuk, 
(2)Akta Pendirian Perusahaan bagi 
perusahaan yang dipersyaratkan untuk 
memilikinya, (3)Fotocopy , KTP 
Pemohon, (4)Pas foto ukuran 3 x 4 
sebanyak 3 lembar, (5)Foto copy bukti 
kepemilikan atas tanah atau Surat 
Keterangan Status Tanah dari Mamak 
Kepala Waris diketahui oleh Wali 
Nagari dan Camat setempat dan atau 
Fotocopy hak atas pemakaian tempat 
bagi tempat usaha. (6)Fotocopy tanda 
lunas PBB terakhir, (7) Foto Copy lzin 
Mendirikan Bangunan, 
(8)Rekomendasi dari Wali Nagari 

Jenis usaha yang tidak berpotensi 
menimbulkan gangguan dbebaskan 
dari kewajiban mengurus ijin 
gangguan 

Opsi Ill (Revisi II) 
lndikator 

Klasifikasi tarif rebibusi 
berdasarkan lndek jenis 
usaha,lndek fungsi jalan, lndek 
skala usaha, lndek tingkat 
pencemaran dan kebakaran, 
lndek waktu kegiatan, Indek luas 
tempat usaha, lndek 
penggunaan mesin 
UMK yang mempunyai ijin 
gangguan bertambah, 
disebabkan adanya 
pengurangan beban retribusi 
sebesar rata-rata Rp.22.000 
Dokumen persyaratan yang 
diperlukan untuk mengurus iji 
gangguan sebanyak 6 (enam) 
dokumen, meliputi: (1)Surat 
permohonan kepada Ekipati 
melalui instansi yang ditunjuk, 
(2)Akta Pendirian Perusahaan 
bagi perusahaan yang 
dipersyaratkan untuk 
memilikinya, (3)Fotocopy KTP 
Pemohon, (4)Pas foto ukuran 3 x 
4 sebanyak 3 lembar, (5) Foto 
Copy lzin Mendirikan Bangunan, 
(6)Rekomendasi dari Wali 
Nagari 

Jenis usaha yang tidak 
berpotensi menimbulkan 
gangguan dbebaskan dari 
kewajiban mengurus ijin 
gangguan 



Konsultasi publik dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang melibatkan seluruh stakeholder 
yang berkait dengan retribusi ijin mendinkan bangunan meliputi tim teknis, tim technical 
assistant, birokrasi, wali nagari, pelaku usaha, akademisi, LSM, bundo kanduang dan pers. 
Konsultasi publik pertama dilakukan pada tanggal 9 Januari 2008. yang membahas 
mengenai perumusan masalah berupa fenornena-fenomena yang terjadi di kalangan intern 
pern-kab dan ekstern masyarakat dalam pengurusan.ijin mendinkan bangunan, baik berupa 
tarif, biaya, prosedur maupun persyaratan. Konsultasi publik kedua dilakukan pada tanggal 
23 Januari 2008 yang membahas mengenai perumusan masalah, tujuan dan altematif 

I tindakan. Konsultasi publik ketiga dilakukan pada tanggal 6 Februari 2008 yang membahas 
I mengenai analisa manfaat dan biaya terhadap berbagai altematif opsi yang ditawarkan seda 

merancang strategi implementasi. 

lmplementasi keputusan berdasarkan opsi yang diberikan dilakukan dengan penyusunan 
Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Beberapa masalah 
non-yuridis yang ditemukan juga diimplementasikan dalam berbagai aktivitas sosialisasi, 
peningkatan kapasitas aparatur dan pemberian inforrnasi kepada masyarakat 

Demikian RIA Statement tentang Peraturan Daerah Kabupaten 'Solok No. 19 tahun 2002 
tentang Retribusi lzin Gangguan yang disusun oleh Tim RIA Kabupaten Solok agar dapat 
dipertimbangkan oleh Pernerintah Daerah Kabupaten Solok beserta instansi yang 
berwenang. 

Solok, Desember 2007 
TIM RIA Kab. Solok 



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NO 18 12002 
TENTANG RETRlBUSl lZlM MENDlRlKAN BANGUNAN 

RIA Program Kab Solok 
Kerjasama; Pemkab Solok dengan Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi (PKSBE) FIS UNP, 

The Asia Foundation dan Unated States Agency International Development ( U S A I D )  



LAPORAN FINAL ANALISIS DAMPAK REGULASI (RIA STATEMENT) 
Peraturan Daerah No. 18 tahun 2002 tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan 

I. PENDAHULUAN 

Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 181 2002 tentang Retribusi lzin Mendirikan 
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok tahun 2002 no. 36) diterbitkan dengan 
mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: 

1. Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Surnatera Tengah (LN tahun 1956 Nomor 25) 

2. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN 
I tahun 1960 No. 104, TLN No. 2043) 

3. Undang-Undang No. 13 tahun 1980 tentang Jalan (LN tahun 1980 No. 83, TLN No. 
I 31 86) 

4. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN tahun 1981 No. 
76, TLN No. 3209) 

- 5. Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Perumahan dan Pemukiman (LN tahun 
1992 No. 23, TLN No. 3469) 

6. Undang-Undang No. 24 tahun 1982 tentang Penataan Ruang (LN tahun 1992 No. 115, 
TLN No. 3501) 

7. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN 
tahun 1997 No. 68, TLN No. 3699) 

I 8. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 1999 No. 
60, TLN No. 3839) 

9. Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 18 
tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN tahun 2000 No. 246, TLN 
No. 4048) 

10. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 8 
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN tahun 1983 No. 6, TLN No. 3258) 

11. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1985 tentang Jalan (LN tahun 1985 No. 37, TLN 
No. 3293) 

12. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1987 tentang lzin Usaha Industri (LN tahun 1987) 
13. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan 

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN tahun 2000 No. 54, TLN No. 3952) 
14,Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LN tahun 2000 No. 202, TLN No. 4022) 
15. Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN tahun 2001 

No. 119, TLN No. 4139) 
16. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan UNDANG-UNDANG, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Kepres (LN tahun 1999 No. 70) 

17. Permendagri No. 7 tahun 1983 tentang IMB dan Undang-Undang HO bagi 
Perusahaan Industri. 

18. Permendagri No. 32 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian IMB dan Undang- 
I 

Undang HO bagi Perusahaan Industri. 



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1997 tentang Penyidik PNS di 
Lingkungan Pemda. 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 1993 tentang Bentuk Perda dan Perda 
Perubahan. 

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 171 tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan 
Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara 
Pemungutan Retribusi Daerah 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan 
di Bidang Retribusi Daerah. 

Meskipun berjudul Perda tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan namun Perda ini 
juga mengatur tentang berbagai ketentuan non-retribusi seperti nama, objek dan subyek 
retribusi, persyaratan bangunan, perizinan bangunan, sanksi administrasi, ketentuan 
pidana, ketentuan penyidikan, pengawasan dan pengendalian, pembagian hasil 
penerimaan retribusi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dengan demikian 
kategori Perda ini bukan hanya merupakan Perda tentang pendapatan tetapi juga tentang 
pengaturan. 

II. LATAR BELAKANG 

Secara dernografis Kabupaten Solok memiliki jumlah penduduk sebesar 330.405 j i a  
dengan tingkat kepadatan pendudu k sebesar 88 jiwa per-km2. Pertumbuhan ekonomi kab. 
Solok pada tahun 1998 adalah -3,74 dari tahun sebelumnya 4,83. Tahun 1999 
pertumbuhan ekonomi kab. Solok menjadi 1,52%, tahun 2000 sebesar 2,43% dan terus 
menanjak tahun-tahun berikutnya menjadi 3,49%, 4,39%, 4,61% dan 4,79% berturut-turut . 
pada tahun 2001,XH)2,2003 dan 2004. 

Perekonomian kab. Solok sangat dipengaruhi oleh tiga sektor ekonomi yaitu sektor 
pertanian yang menyumbang 43,17%, sektor bangunan dengan sumbangan 15,44% serta 
perdagangan, hotel dan restauran dengan sumbangan 13,53%. PDRB perkapita kab. 
Solok sejak tahun 2001 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2003 PDRB 
perkapita adalah 5,002 juta rupiah maka pada tahun berikutnya menjadi 5,092 juta rupiah, 
artinya mengalami peningkatan 1,79%. 

Dengan keadaan demikian maka perkembangan usaha sebetulnya cukup mendapatkan 
peluang. Bagaimanapun faktor regulasi sangat mempengaruhi perkembangan dunia 
usaha, salah satunya adalah regulasi di bidang izin mendirikan bangunan. Setelah melalui 
sebuah tahapan metodologis yang disebut dengan Pemetaan Perda (Perda Mapping), 
maka Perda No. 181 2002 tentang Retribusi lzin Mendinkan Bangunan merupakan satu di 
antara dua buah Perda yang dianggap paling krusial 'dalam usaha mengakselerasi 
penumbuhan iklim usaha di daerah ini. 

Perda ini dianggap memiliki pengaruh sangat besar terhadap iklim usaha serta sekaligus 
potensial untuk menghambat. Jangkauan dampak Perda No. 181 2002 tldak hanya kepada 
lokasi tertentu namun juga sampai ke pelosok-pelosok di tingkat kecamatan dan nagari. 
Perda Retribusi IMB juga memiliki dampak sosial. Meskipun relatif barn Perda IMB 



dianggap tidak aktual lagi karena diterbitkan pada saat awal euphoria reforrnasi dan 
otonomi daerah. Baik petugas pelaksana maupun masyarakat pengurus izin merasakan 
Perda ini sukar untuk dilaksanakan karena merniliki beberapa kekurangan substansial. 
Secara rujukan nasional pengaturan Perda Retribusi IMB seyogyanya sudah direvisi 
karena perubahan regulasi nasional yang cukup substansial dengan keluamya UNDANG 
UNDANG Pemenntahan Daerah serta UNDANG-UNDANG Bangunan yang barn yaitu 
Undang-Undang No. 2812002 tentang Bangunan Gedung. 

Dengan demikian dirasakan perlu untuk melakukan analisis RIA (Regulatory lmpact 
Assessment) terhadap Perda No. 1812002 agar harapan masyarakat untuk mendapatkan 
lzin Mendirikan Bangunan secara lancar dan- memiliki kepastian hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan dapat tenrvujud. Dalam dunia usaha, lengkap dan jelasnya aturan 
yang mendasari salah satu syarat penting dalam berusaha merupakan suatu yang sangat 
mendukung. 

Ill. TUJUAN PERDA NO. 181 2002 

Bagian konsiderans dalam Perda No. 18M002 rnencantumkan secara umum tujuan 
penerbitan Perda ini pada point 'menirnbangn pada huruf a dengan '... unfuk menata 
Pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tafa Ruang dan Pembangunan yang 
berwawasan lingkungan", ha1 ini dilakukan melalui penataan Bangunan dalam wilayah 
Kabupaten SoloK: 

Sementara pada huruf b di bagian yang sama dicantumkan ".,. untuk penerfiban dan 
penataan bangunan sebagai mana humf a di afas, telah difefapkan Perda No. 3 fahun 1999 
tenfang Retribusi lzin Mendjrikan Bangunan". 

Selanjutnya pada huruf c disebutkan bahwa 'dengan telah difetapkannya UNDANG- 
UNDANG No. 34 fahun 2000 fentang Pembahan UNDANG-UNDANG No. 18 tahun 1997 
fenfang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah, maka Perda No. 3 fahun 1999 tersebut pedu 
dilakukan penyempumaan dan penyesuaian". 

Dengan demikian secara eksplisit tujuan diterbitkannya Perda No. 181 2002 adalah: 
1. Menyesuaikan penataan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dan 

Pernbangunan yang berwawasan lingkungan; meskipun sebelum terbitnya Perda No. 
18 tahun 2002 telah ada Perda No. 27 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Solok 

2. Mengganti Perda No. 3 tahun 1999; 
3. Menyesuaikan dengan UNDANG-UNDANG No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah. 

N. TINJAUAN UMUM 

Melalui serangkaian lokakarya dan pengumpulan data yang dilakukan diternukan bahwa 
pelaksanaan Perda No. 1812002 ini tidak be jalan secata efektif sesuai dengan keinginan. 
Beberapa fenomena yang diternukan secara umum adalah sangat sulitnya bagi petugas 



maupun baik pengaju IMB untuk memenuhi ketentuan dan kriteria yang tercantum dalam 
Perda. Untuk memberikan perpektif yang memadai tentang fenomena ini diperlukan 
beberapa data pendukung sebagaimana terlampir dalam naskah ini. Semua kecamatan di 
Kab. Solok yaitu sebanyak 14 buah mengalami peningkatan jumlah rumah dalam kurun 
waktu 2005-2006. Peningkatan terbesar terjadi d i  kecamatan Gunung Talang dimana 
lokasi ibukota kabupaten berada sebanyak 2838 unit mmah, disusul berturut-turut di 
kecamatan X Koto Singkarak sebanyak 1993 unit rumah dan kecamatan Lembang Jaya 
sebanyak 1803 unit. Kecenderungan serupa juga terjadi di kecamatan-kecamatan lain 

Bagaimanapun akurasi data ini agak diragukan karena data jumlah rumah hanya 
didapatkan pada tahun 2006 sementara pada tahun 2005 data yang ada hanya untuk 
jurnlah komposisi penduduk per-kecamatan. Untuk membandingkan kedua data ini 
dipergunakan asumsi dimana setiap mmah (kepala keluarga) diperkirakan diisi oleh 

I 
I sekitar 5 orang pendudu k. 

Pada sisi lain, peningkatan jumlah IMB yang diterbitkan hanya meningkat di kecamatan X 
Koto Singkarak sebesar 41,67%, kecamatan Danau Kembar sebanyak 20%, dan yang 
dikeluarkan oleh Bagian Tata Pemenntahan. Apa yang te qadi di 7 buah kecarnatan adalah 
terjadinya penurunan dan di 3 kecamatan tidak terjadi perubahan. 

Jika datadata ini dihubungkan dengan data sebelumnya, maka terlihat sangat sedikit 
penambahan bangunan baru atau rumah yang memiliki izin bangunan dibandingkan 
dengan penambahan jumlah rumah dan bangunan baru. Tambahan lagi, dilihat dari 
jumlah IMB yang dikeluarkan maka pada beberapa kecamatan seperti Bukit Sundi, 
Junjung Sirih, X Koto Diatas, Tigo Lurah, Lembah Gumanti dan Pantai Cermin jumlah IMB 
mengalami penurunan pada tahun 2006 dibandingkan dengan tahun 2005. 

Dari obsewasi dan diskusi kelompok yang dilaksanakan, para responden beranggapan 
salah satu yang menjadi permasalahan adalah dari aspek ketentuan peraturan dan 
efektivitas penegakan hukumnya. Kekurangan yang substansial ini rnengakibatkan antara 
petugas dengan masyarakat mengambil inisiatif untuk melaksanakan perizinan IMB sesuai 
dengan negosiasi dan kesepakatan mereka sendiri dengan demikian membuka peluang 
terhadap te rjadinya beberapa penyimpangan di lapangan. 

Sejauh ini retribusi yang didapatkan melalui penerbitan lzin Mendirikan Bangunan adalah 
seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Sepanjang tahun 2003 sampai dengan 
2006 rata-rata besamya retribusi IMB yang diterima oleh Kabupaten Solok sebesar Rp. 
65.000.000,- dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 4,73 %. Kecenderungan yang te jadi 
ini dapat dilihat dalam tabel terlampir. 

Data yang temngkap dalarn FGD adalah beban pencapaian yang ditargetkan pada setiap 
kecarnatan dan nagari secara nomlnal terpenuhl karena pemerintah kecamatan dan 
nagari tetap memenuhi target setorannya tanpa memiliki korelasi yang bermakna dengan 
jumlah IMB yang dikeluarkan. 



Berdasarkan konsultasi publik dan lokakarya yang dilakukan rendahnya kepatuhan 
terhadap Perda No. 18 tahun 2002 ini disebabkan oleh faktor regulasi dan faktor non- 
regulasi sebagai berikut. 

1. FaMor Regulasi 

a. Ketentuan yang ada dalam ha1 maksud dan tujuan (pasal 2 ayat I dan 2) lebih 
menekankan kepada faktor "memberikan legalitas" dan "mewujudkan ketertiban 
bangunan sehingga tercapainya keserasian dan kelestarian bangurlanyidak 
mencantumkan adanya umpan balik dan manfaat bagi pemiih bangunan yang 
memiliki IMB. 

b. Tidak, tercantumnya Undang-Undang Bangunan yang baru (UU No.2812002) 
dalam konsideran Perda yang ada, sehingga Penla ini perlu diperbaharui. 

c. Tiak dicantumkannya Perda No. 27 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Solok sebagai bahan pertimbangan Perda ini, sehingga tidak 
secara eksplisit memperlihatkan konsistensi dan sinkronisasi antara Perda IMB 
dengan RTRW. 

d. Meskipun terdapat klausula tentang keringanan, pengurangan dan pembebasan 
retribusi atau sanksi dalam pasal 30 ayat 1, 2, 3 dan 4 sebagai kewenangan 
Bupati. Diperlukan adanya pasal tentang keringanan IMB kepada pelaku usaha 
dan UMK. 

e. Kurang adanya penegakan hukum yang tegas terhadap bangunan yang tidak 
memiliki IMB, meskipun tentang iarangan (pasal 16), sanksi administrasi (pasal 
26), ketentuan pidana (pasal32) dalam Perda 

2. Faktor Non-regulasi 

a. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk rnengurus Izin Mendinkan Bangunan 
karena tidak dirasakan adanya manfaat dari izin yang dimiliki. Setelah adanya 
gempa baru mulai dirasakan pentingnya pertimbangan advice planning. Dengan 
demikian diperlukan metode sosialisasi yang lebih luas dan efektif. 

b. Kurangnya pengetahuan tentang filosofi dari IMB dan teknis bangunan di 
kalangan komisi bangunan dan tim gabungan. 

c. Kurangnya prasarana pelaksanaan Perda dan dana operasional terrnasuk fasilitas 
reward untuk wilayah non-ibukota kabupaten sehlngga hanya camat dan wali 
nagari sebagai komponen dari Komisi Bangunan yang aktif melaksanakan tugas 
di lapangan. 

d. Besamya biaya pengurusan persyaratan IMB terutama gambar situasi, garnbar 
rencana bangunan, dan perhitungan struktur yang biasanya dilakukan oleh pihak 
swasta. 



e. Menjadikan pencapaian jumlah retribusi IMB sebagai target pelaksanaan tugas di 
kecarnatan, bukan dalam ha1 jumlah bangunan yang diberikan izin. 

V. RUMUSAN MASALAH 

Melalui proses RIA yang dilakukan terhadap Perda No. 18 tahun 2002 ini berangkat dari 
pernasalahan 'sedikitnya masyarakat dan pengusaha yang memiliki lzin Mendirikan 
Bangunan" hat ini berimplikasi kepada banyaknya bangunan yang didirikan tidak sesuai 
dengan ketentuan dan tata ruang yang benvawasan lingkungan dan kurang memiiiki 
keamanan. Dengan demikian jika dikategorikan rnaka permasalahan dapat dibagi menjadi 
dua jenis yaitu: 

A. Masalah Utama 

Banyaknya masyarakat dan usaha yang belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan 
dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan tata ruang yang 
berwawasan lingkungan. Dengan demikian jika dikategorikan terdapat 3 (tiga) dimensi 
pennasalahan utarna dalarn masalah 1MB di Kab Solok, yaitu: 
1. Dimensi Masyarakat; 
2. Dimensi PemerintahlPemda; 
3. Dimensi Biaya; 

B. Masalah Spesifik 

Berdasarkan 3 dimensi permasalahan utama, dapat ditarik permasalahan yang lebih 
spesifik, yaitu: 

1. Dimensi Masyarakat; 

Kurangnya kesadaran masyamkaf unfuk mengums lzin Mendirikan Bangunan; 
Sebetulnya tarif retribusi IMB di Kab. Solok tidaklah terlalu memberatkan pada 
kalangan menengah ke atas. Namun rendahnya keinginan untuk memiliki IMB 
adalah disebabkan. (a) Rendahnya kesadaran diasurnsikan karena ketidak 
pahaman masyarakat terhadap manfaat dari izin yang dimilikinya. Masyarakat 
tidak merasakan adanya umpan balik dari izin yang diurus dan dimilikinya dimana 
untuk mendapatkan izin tersebut mereka mengeluarkan dana dalam bentuk 
retrlbusl. (b) Kesadaran mengums IMB barn muncul setelah berdldnya bangunan 
dan setelah gempa bumi yang melanda Sumatera Barat yang mengakibatkan 
rusaknya rumah-rumah yang tidak memiliki perencanaan bangunan yang baik. 



Masyarakaf fidakpaham dan fahu dengan kefenfuan 1MB 
Terdapat program sosialisasi dari Perda IMB ini namun yang hadir tidak 
representatif. Sosialisasi tidak menyentuh masyarakat yang ada di tingkat 
kecamatan dan nagari. 

2. Dimensi PemerintahPemda; 

Tidak diterapkennya sanksi dengan fegas; 
Sanksi bagi rumah yang tidak rnemiliki IMB tidak tegas bukan dari segi pengaturan 
oleh Perda atau SK Bupati namun dari sisi penegakan hukurnnya (law 
enforcement). Hal ini dipicu oleh tidak berjalannya dengan baik fungsi 
pengawasan dan penegakan hukum oleh Tim Gabungan 

Kurangnya pemahaman aparaf ferhadap isi Penla; 
(a) Aparatur terutama di tingkat kecamatan dan nagari tidak memahami filosofi 
dari IMB sebagai ketentuan yang memberikan pengaturan dan pernbinaan tentang 
pendirian rumah secara bijaksana, aman, dan sesuai dengan Rencana Tata 
Ruang dan Wilayah Kabupaten. (b) Aparatur juga tidak memiliki pengetahuan 
yang memadai tentang teknis bangunan, sehingga tidak dapat memberikan advis . . . 
planning pendirian bangunan. 

Tidak solidnya komisi yang melaksanakan pemanfauan IMB; 
(a) Komisi Bangunan dan Tim Bangunan tidak rnemiliki dana operasional yang 
mencukupi untuk melaksanakan pemantauan dan penegakan hukurn IMB. @) 
Tanggung jawab IMB terkesan menjadi tanggung jawab camat dan lebih 
menekankan kepada pemenuhan target pencapaian retribusi. 

3. Dimensi Biaya 

Tingginya biaya dan farif penehitan lzin Mendinkan Bangunan; 
(1) Pelaku usaha tidak merasakan berat biaya retribusi IMB sesuai dengan rumus 
koefisien yang ada, namun bagi masyarakat biaya relatif dirasakan memberatkan. 
(2) Namun demikian, sebenamya yang cukup memberatkan ada lah biaya 
persyaratan lainnya seperti gambar situasi lokasi, gambar rencana bangunan 
(dengan 3 macam skala), surat keterangan rencana kota dan perhitungan RAB 
yang disahkan oleh dinas terkait. 

UMK fidak mampu mengurus IMB 
(1) Saat mi ada kebijakan pemkab untuk melakukan formalisasi usaha dimana 
UMK dibenian kemudahan untuk mengurus IMB dengan subsidi bia ya 
pengurusan yang diambilkan dari APBD. Secara yuridis ini belum cukup kuat 
karena belum adanya perubahan Perda dimana ada klausula yang mengatumya. 
(2) Adanya kebijakan beberapa kecamatan dan nagari dengan memberikan 
peluang untuk menyicil pembayaran retribusi IMB bagi masyarakatan miskin. SK 

- IMB b a ~  diberikan jika biaya retribusi sudah dilunasi. 



VI. TUJUAN DAN ALTERNATIF TINDAKAN 

Altematif tindakan yang akan dilakukan didasarkan kepada tujuan yang ditetapkan pada 
awalnya. Demikian juga tujuan didefinisikan berdasarkan banyaknya masyarakat dan 
pengusaha yang memiliki IMB yang sesuai dengan ketentuan dan tata ruang yang 
berwawasan lingkungan. 

A. Tujuan Utama 

Meningkatnya jumlah masyarakat dan pengusaha yang memiliki lzin Mendirikan 
Bangunan yang sesuai dengan ketentuan dan tata ruang yang berwawasan 
ling kungan. 

B. Tujuan Spesifik 

1. Dapat te rjangkaunya biaya dan tarif pengurusan penerbitan lzin Mendirikan 
Bangunan; 
Komponen biaya yang dibebankan kepada pemohon IMB terdiri dari: 
- Retribusi (sesuai deng an Perda No. 1 812002) 
- biaya survey (biaya administrasi :survey, penggantian blanko, tetapi include 

ke dalam retribusi dibebankan kepada pernohon) 
solusi: dibebankan pada kegiatan masing-masing SKPD - biaya rekomendasi: surat rekomedasi sbg alat kontrol bagi penataan ruang 
nagari (aturan tidak ada tapi kenyataannya ada), pada tingkatan 
pemerintahan nagari, dipungut dalam bentuk leges, nominal rata-rata Rp. 
1.500 - Rp 5.000 
Solusi: dibebankan pada APBD 

- biaya pembuatan gambar situasi 
- biaya garnbar dan RAB bangunan itu sendiri 

solusi: semua komponen biaya dibebankan pada APBD 
2. Dipahaminya secara komprehensif ketentuan dan substansi Perda oleh aparatur 

yang terkait; 
3. Tersosialisasinya ketentuan, persyaratan, prosedur serta manfaat pengurusan 

IMB di S~ IUN~  wilayah kabupaten sampai kepada tingkat kecamatan dan nagari; 
4. Tingginya kesadaran masyarakat untuk mengurus dan memiliki lzin Mendirikan 

Bangunan; 
5. Efektifnya dan efisiennya pelaksanaan prosedur perizinan melalui penguatan 

komisi dan hapusnya penyimpangan yang te rjadi; 
6. Meningkatnya kemampuan UMK untuk memiliki IMB 
7. Menjadikan IMB sebagai kebutuhan bagi masyarakat (disamping no 4) 
8. Ditunjukkannya secara eksplisit bahwa dimilikinya IMB memperkuat legalitas 

kepemilikan bangunan. 



Opsi Pertama 

Tetap memberlakukan Perda No. 18 tahun 2002 sebagaimana yang sudah dilakukan 
selama inildo nofhing 
Pada saat sekarang ditambahkan dengan program fomalisasi pengurusan IMB yang 
mulai dilaksanakan pada tahun 2007 melalui hibah yang diambilkan dari APBD untuk 
membantu UMK dalam ha1 biaya pengurusan IMB. 

Opsi Kedua 

Tindakan Yuridis 
Membatalkan Perda No. 18 tahun 2002 dan menerbitkan 2 buah Perda penggantinya 
yaitu Perda tentang. Pengaturan lzin Mendirikan Bangunan dan Perda tentang 
Retribusi lzin Mendirikan Bangunan. Berangkat dari pengaturan yang dilakukan oleh 
Perda No. 18 tahun 2002 Perda baru melakukan revisi dalam hal: 

1. Tetap memberlakukan fomalisasi UMK, tetapi UMK tetap diwajibkan memenuhi 
persyaratan permohonan sebagaimana tercantum dalam Perda 1812000 

2. Mencantumkan klausula perubahan biaya tarif retribusi dengan komposisi sebagai 
benkut 

Bangunan temporer Rp. 40.000 (turun Rp. 10.000,-) 
Bangunan semi pennanen Rp. 135.000 (turun Rp. 15.000,-) 
Bangunan perrnanen Rp. 200.000 (tetap) 
Bangunan kerangka baja - Rp. 500.000 (naik Rp. 250.000,-) 
Perubahan tariff retribusi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam FGD 
muncul pemyataan bahwa sebagian masyarakat dan UMK keberatan dengan tarif 
retribusi yang berlaku karena memberatkan. Dan sebagian masyarakat, . 
khususnya dunia usaha tidak merasa keberatan dengan tariff retribusi yang . 
berlaku. Maka perubahan komposisi tariff retribusi disesuaikan secara progresif. 

3. Ketentuan yang ada dalam ha1 maksud dan tujuan (pasal2 ayat 1 dan 2) lebih 
menekankan kepada faktor "memberikan legalifas" dan "mewujudkan keferfiban 
bangunan sehingga fercapainya keserasian dan kelestarian bangunan" tidak 
mencantumkan adanya umpan balik dan rnanfaat bagi pemilih bangunan yang 
memiliki IMB. 
Revisi: 
~enambahkan klausula secara eksplisif fentang hak dan kewajiban yang dimiliki 
oleh Pemerintah Daerah sebagai Penerbit lzin dan Masyarakat yang memiliki IMB 
sebagai pengaju izin dalam Perda 1M0 (perubahan) 

4. Tidak terwntumnya Undang-Undang Bangunan yang baru dalam konsideran 
Perda yang ada, sehingga Perda ini perlu diperbahami. 
Revjsj: 
Menambabkan Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 
tahun dalam konslderan Perda (pervbehen) 

5. Tidak dicanturnkannya Perda No. 27 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Solok sebagai konsideran Perda ini, sehingga tidak secara 



eksplisit memperlihatkan konsistensi dan sinhnisasi antara Perda IMB dengan 
RTRW 
Revisi: 
Menambahkan Perda No. 27 tahun 2000 dalam konsideran Perda IMB 
(pembahan) dan mengkaitkan anfara penyesuaian pendirian bangunan dengan 
RTRW Kabupefen dalam klausula khusus dalam subsfansi Penla IMB 
(perubahan) 

6. Persyaratan permohonan pengajuan IMB sebagaimana Perda No.1812002 dan 
dijabarkan lebih. lanjut dalam SK Bupati No. 22 thun 2003 ' 

Revisi: 
Dilakukannnya penyederhanaan dalam persyaratan den parale/isasi persyaratan 
dengan ketentuan perizinan yang relevan. 

7. Meskipun tetdapat klausula tentang keringanan, pengurangan dan pembebasan 
retribusi atau sanksi dalam pasal30 ayat l ,2 ,3 dan 4 sebagai kewenangan 
Bupati. Diperlukan adanya pasal tentang keringanan IMB kepada pelaku usaha 
dan UMK. 
Revisi: 
Diinfegrasikannya kebijakan keringanan 1MB untuk UMK dalam salah safu pasal 
dari Perda IMB (pembahan) 

8. Kurang adanya penegakan hukum yang tegas terhadap bangunan yang tidak 
memiliki IMB, meskipun tentang larangan (pasal 16), sanksi administrasi (pasal 
26), ketentuan pidana (pasal32) dalam Perda 
Revisi: 
Membuat pasal png mengatur tentang penegakan huhm dan sanksi oleh 
aparatur secara teges dan spesitik dalam Perda (pembahan) 

Tindakan Non-Yuridis 
Disamping melakukan revisi terhadap Perda No. 18 tahun 2002 juga dilaksanakan 
secara serentak dengan melakukan beberapa upaya non-yuridis sebagai berikut: 
1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus lzin Mendirikan Bangunan 

karena tidak dirasakan adanya manfaat dari izin yang dimiliki. Setelah adanya 
gempa baru mulai dirasakan pentingnya pertimbangan advice planning. Dengan 
demikian diperlukan rnetode sosialisasi yang lebih luas dan efektif. 
Tindakan: 
Dilaksanakannya sosialisasi Iebih luas dan infensif fentang fvjuan, manfaaf, 
prosedur dan persyaratan pengumsan IMB 

2. Kurangnya pengetahuan tentang filosofi dari IMB dan teknis bangunan di 
kalangan komisi bangunan dan tim gabungan. 
Tindakan: 
Melaksanakan pelatrhan guna peningkatan pemahaman IMB pada komisi 
bangunan dan tim gabungan. 

3. Kurangnya prasarana pelaksanaan Perda dan dana operasional termasuk fasilitas 
reward untuk wilayah non-ibukota kabupaten sehingga hanya camat dan wali 
nagari sebagai komponen dari Komisi Bangunan yang aktif melaksanakan tugas 
di lapangan. 
Tindakan: 



Mengaktifkan selunrh komponen dari Komisi Bangunan melalui peningkatan 
koordinasi dan infrastmkfur pendukung operasional. 

4. Besamya biaya pengurusan persyaratan IMB terutama gambar situasi, gambar 
rencana bangunan, dan pehitungan struktur yang biasanya dilakukan oleh pihak 
swasta. 
Tindakan: 
Diferbitkannya edaran, himbauan dan asisfensi pembuatan gambar situasi, 
gambar rencana bangunan dan perbitongan strukfur yang difasilitasi oleh Pemda 

5. Menjadikan jumlah bangunan yang memiliki IMB sebagai indikator keberhasilan 
pencapaian Perda bukan pada pencapaian jumlah retribusi IMB sebagai target 
pelaksanaan tugas. 

Opsi Ketiga 

1. Pada prinsipnya Opsi ketiga sama dengan Opsi kedua narnun yang 
membedakan adalah ditiadakannya forrnalisasi, artinya beban biaya tarif 
retribusi yang dibayarkan oleh Pemda melalui hibah kepada UMK ditiadakan, 
namun pada saat yang bersamaan UMK - dibebaskan dari beban biaya 
persyaratan permohonan terutama biaya pembuatan Gambar Situasi, Rencana 
konstmksi sebanyak 3 macam skala dan RAB. Hal ini dapat dilakukan melalui 
fasilitasi yang diberikan oleh Pemda. 

VII. ANALISIS DAMPAK DAN BlAYA 

= Opsl Pertama 

Dalam opsi tidak melakukan tindakan apa-apa (do nothing) maka kondisi yang terjadi 
adalah sebagai berikut : 

Beberapa UMK keberatan dengan tarif yang diberlakukan saat ini karena dirasakan cukup 
mernberatkan. 
Perhitungan tarif didasarkan pada hasil perkalian dari Tarif x koefisien luas bangunan x 
koefisien tingkat bangunan x koefisien guna bangunan (tarif retribusi x KLB x KTB x 
KGB)' 
Syarat-syarat pemhonan menguius IMB terdiri dari 7 (tujuh) dokumen yaitu (1) garnbar 
situasi, (2) gambar rencana bangunan dengan skala 1:5011: 1001 1: 200, (3) pemitungan 
sbuktur, (4) surat keterangan tanah yang diketahui oleh batas sernpadan dan Mamak 
Kepala Waris disertai dengan salinanl Photo Copy Surat bum kepemilikan tanahl hak 
atas tanah tempa bangunan yang akan didirikan (kalau ada), (5) persetujuanhzin pemilik 
tanah tempat bangunan yang didirikan di atas tanah yang bukanrnilik pemohon (6) surat 
keterangan Rencana Kota sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, (7) pehitungan 
anggaran biaya bangunan yang disahkan oleh dinas Teknis Terkait. Untuk memenuhi 
syarat pemhonan diatas, pemohon harus menyediakan dana * Rp. 1.500 - Rp. 5.000 
untuk syarat ke 3 dan k Rp. 250.000 - Rp. 500.000 untuk syarat lainnya. 



Biaya operasional yang dikeluarkan oleh Pem-Kab untuk melakukan survey lapangan, 
senilai biaya pejalanan dinas dan dibebankan kepada APBD yaitu untuk pegawai go1 II 
Rp 60.000 dan luntuk pegawai go1 Ill Rp. 80.000 
Formalisasi UMK dilakukan dengan mernberikan dana hibah guna membayar tarif 
retribusi kepada UMK untuk mengums IMB 
beberapa indikator (baseline data) yang digunakan adalah sebagai berikut 

Opsi Kedua , ,  . ,  

No 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Jika opsi 2 dilaksanakan yaitu mencabut perda No 1812000 dan membuat dua perda 
tentang pengaturan dan retribusi serta melakukan revisi perda maka manfaat yang bisa 

I 

I dipemleh adalah sebagai berikut: 

Manfaat yang Diperoleh (BENEFIT): 

lndikator 

Penerimaan retribusi IMB 
Jumlah izin yang dikeluarkan 
Lama waktu pengurusan 
UMK yang belum punya lzin Mendirikan Bangunan 
Jumlah rumah yang belum punya IMB 
Tarif IMB berdasarkan Perda 1812000 
Bangunan temporer 
Bangunan semi permanen 
Bangunan permanen 
Bangunan kerangka baja 

Berkurangnya UMK yang belum mempunyai IMB: kebijakan forrnalisasi yang 
dilakukan Pem-Kab dengan membebaskan pembayaran retribusi IMB bagi UMK, 
menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah UMK berijin, bila diasumsikan 5% saja 
UMK diformalisasi maka akan ada 170 UMK berijin, artinya jumlah UMK yang belum 
berijijn berkurang menjadi 3231 UMK ( 3401 UMK - 170 UMK = 3231 UMK) 
Penyerapan tenaga kerja: UMK yang sudah formal berarti sudah mempunyai akses ke 
lembaga keuangan, dan diperkirakan akan tumbuh serta menyerap lebih banyak tenaga 
kerja. Bila diasumsikan masing-masing UMK yang sudah formal bisa menyerap 
tambahan tenaga kerja sebanyak 2 orang, maka akan ada tambahan tenaga kerja 
sebanyak 2 x 170 = 340 tenaga ke rja 
Tambahan jumlah rumah ber IMB: Penurunan tarif retribusi berdampak pada jumlah 
izin yang dikeluarkan, dan optimis akan ada penambahan jumlah ijin, bila diasumsikan 
2,5% dari 16.768 rumah yang belum ber IMB mengurus IMB maka akan ada tambahan 

. Tahun2006 

Rp. 70.738.750 
150 ijin 
7 hari 
3401 UMK 
16.768 rumah2 

Rp. 50.000 
Rp. 150.000 
Rp. 200.000 
Rp. 250.000 

1 KLB, KTB, KGB terlampir 

Asumsi 20% nunah di Kabupaten Solok belum punya IMB. 20% x 83.84 1 = 16.768 rumah 



izin sebanyak 419 izin. Sementara itu tambahan pengumsan izin untuk pendirian rumah 
baru diperkirakan meningkat 2,5% x 150 = 4 izin. Jadi seluruh potensi penambahan izin 
419 + 154 =573izin. 
Peningkatan PAD dari retribusi IMB: peningkatan tarif retribusi IMB untuk kategori 
bangunan kerangka baja menyebabkan peningkatan PAD dari retribusi IMB. 
Diperkirakan dari 574 izin terdapat 2% bangunan kerangka baja maka potensi tambahan 
PAD adalah : 2% x 573 x KLB x KTB x KGB x (perubahan tarif) = 1 I x 2 x 1 x 3 x (Rp 
500.000 - Rp 250.000) = Rp 15.500.000 

Biaya yang tlmbul (COST): 
Biaya formalisasi UMK: Biaya yang dikeluarkan Pemkab dalam rangka Formalisasi 
UMK yaitu 170 x Rp. 135.000 = 22.950.0003, Formalisasi diberikan dalam bentuk hibah 
dan dibebankan ke APBD 
Penurunan penerimaan retribusi IMB: penurunan tarif retn'busi untuk kategori 
bangunan temporer dan bangunan semi permanen menimbulkan potensi penumnan 
penerimaan retribusi IMB. Diperkirakan dari 573 izin terdapat 10 % bangunan temporer 
dan 38 Oh bangunan semi permanen, maka potensi penurunan retribusi IMB {lOOh x 
573 x KLB x KT0 x KGB x (perubahan tarif)) + (38% x 573 x KLB x KTB x KGB x 
(perubahan tarif)) = (58 x I x 1 x 1 x {Rp. 50.000 - Rp 40.000)) + { 218 x 1 x 1 x 1 x (Rp. 
150.000 - Rp. 135.000)) = Rp. 180.000 + Rp. 3.270.000 = Rp 3.450.000 

No Jenis Manfaatl Biaya Manfaatl Biaya 

Manfaat 

1 

2 
3 
4 

Berkurangnya jumlah UMK yang tidak 
berijin 
Peningkatan jumlah IMB 
Penyerapan tenaga kerja 
Tambahan penerimaan retn'busi IMB 
untuk kategori bangunan kerangka 
baja 

Biaya 

f 170 UMK 

k 573 izin 
+ 340 orang 

1 

Rp. 15.500.000 

Penurunan penerimaan retribusi IMB 
untuk kategori bangunan temporer 

, dan bangunan semi permanen 

Rp. 3.400.000 

MANFAAT NETTO Rp. 12.100.000 



Opsi Ketiga 

Manfaat yang Diperoleh (BENEFIT): 
Penurunan biaya pengurusan izin bagi UMK, diperkirakan rata-rata biaya yang 
dikeluarkan untuk mengurus izin sebesar Rp. 400.000,( untuk kelengkapan dokumen 
pengurusan) maka biaya yang bisa dihemat oleh UMK bila 5% dari UMK yang belum 
mempunyai IMB mengums IMB 5% x 3501 x Rp. 400.000= Rp 68.020.000 

Biaya yang Timbul (COST): 
Retribusi IMB yang hams ditanggung UMK : dihilangkannya program forrnalisasi 
menimbulkan biaya dalam bentuk retribusi yang hams dibayar oeh UMK sebesar : 5% x 
3401 x KLB x KTB x KGB x tarif retribusi = 170 x 1 x 1 x 1 x Rp. 200.000. Rp 
34.000.000 (dengan asumsi UMK mempunyai kontruksi bangunan permanen) 

I 
I 

I 

I 
I 
I PERBANDINGAN ANTAR ALTERNATIF 

No Jenis Manfaatl Biaya Manfaatl Biaya 

Manfaat 

No 
1 

2 

1 

OPSl2 
Klasifikasi tarif IMB dimbah 
menjadi 
Bangunan temporer Rp. 
40.000, banguan semi 
permanen Rp. 135.000, 
bangunan perrnanen Rp. 
200.000 dan bangunan 
kerangka baja Rp. 500.000 

Tetap memberlakukan 
kebijakan formalisasi bag! 
UMK dengan memberikan 
hibah biaya tarif retribusi 
IMB 

OPSl1 (DO NOTHING) 
Pungutan retribusi IMB 
berdasarkan indikator 
KLBxKTBxKGBx klasifikasi 
tarif menurut Perda No 
1812000 yaitu bangunan 
temporer Rp; 50.000, 
bangunan semi perrnanen 
Rp. 150.000, bangunan 
perrnanen Rp. 200.000 da 
bangunan kerangka baja 
Rp. 250.000 
Adanya kebijakan 
forrnalisasi bagi UMK 
dengan memberikan hibah 
biaya tarif retribusi IMB 

OPSl3 
Klasifikasi . tarif IMB dirubah 
menjadi 
Bangunan temporer Rp. 
40.000, banguan semi 
permanen Rp. 135.000, 
bangunan permanen Rp. 
200.000 dan bangunan 
kerangka baja Rp. 500.000 

Kebijakan formalisasi bagi 
UMK ditiadakan 

Penurunan biaya pengumsan izin bag! UMK Rp. 68.020.000 

Biaya 

2 Retribusi IMB yang hams ditanggung UMK Rp. 34.000.000 

MANFAAT NETTO Rp 34.020.000 



VIII. PEMILIHAN TINDAKAN 

3 

Pemilihan tindakan dilakukan berdasarkan pada analisis manfaat dan biaya terhadap 
setiap altematif. Dalarn melakukan perhitungan manfaat dan biaya, pada setiap altematif 

I dipergunakan sejumlah asumsi dan prinsip sebagai berikut: 

a. lndikator empirik untuk setiap altematif adalah sama, baik berkaitan dengan biaya bagi 
penanggung dan manfaat bagi penerima yaitu pemerintah dan masyarakat (termasuk 
UMto 

b. Data untuk do nothing (opsi pertama) dimana tetap memberlakukan Perda No. 18 
tahun 2002 dan meneruskan kebijakan formalisasi usaha yang diluncurkan oleh 
Bupati sejak 2007 dijadikan data dasar (baseline) untuk diperbandingkan dengan dua 
altematif lainnya. 

c. Altematif manapun yang dipilih, diasumsikan dilakukan melalui revisi Perda sekaligus 
sosialisasi dengan baik terhadap petugas rnaupun masyarakat sehingga dipahami 
dengan baik dan benar 

Persyaratan pengumsan 
- IMB yang terdiri dari 7 
(tujuh) jenis dokumen yang 
rata-rata memerlukan biaya 
pengurusan dokumen 
sebesar Rp 400.000 

Perhitungan manfaat dan biaya pada setiap altematif tindakan disimpulkan sebagai 
berikut: 
a. Manfaat Netto pada opsi kedua adalah Rp. 12.100.000,- ditambah lagi dengan 

manfaat secara kualitatif terdiri dari peningkatan UMK yang memiliki IMB (formal) 
sebesar 170 buah, peningkatan jumlah iMB sebesar 573 izin dan penyerapan tenaga 
ke j a  sejumlah 340 orang. 

b. Manfaat Netto pada opsi ketiga adalah Rp. 34.020.000,- sementara manfaat kualitatif 
dalam bentuk peningkatan UMK, peningkatan jumlah IMB yang dikeluarkan dan 
penyerapan tenaga ke j a  diperkirakan sama dengan opsi kedua. 

Dengan demikian rekomendasi yang dapat dikeluarkan kepada pengambil kebijakan 
secara spesifik adalah: 
1. Melakukan revisi Perda No. 1812002 dengan memisahkan antara Perda Pengaturan 

dengan Perda Retribusi; 
2. Menurunkan tarif retribusi dengan fokus kepada bangunan temporer dan semi 

perrnanen, sementara tetap pada bangunan permanen dan menaikkan tarif retribusi 
pada bangunan dengan kerangka baja. Namun demikian penyesuaian tarif retnbusi 
tidak diiringi dengan perubahan perhitungan koefisien yang berlaku sekarang. 

3. Membebaskan biaya persyaratan pra-IMB berupa Gambar Stituasi, Gambar 
Bangunan dalam 3 Skala dan RAB melalui fasilitasi oleh Pemkab. 

Tetap memberlakukan 
persyaratan yang terdiri dari 
7 (tujuh) dokumen yang 
mernerlukan biaya rata-rata 
pengumsan sebesar Rp. 
400.000 

Sebagai pengganti 
dtiadakannya bantuan hibah 
untuk biaya tarif rebibusi, 
maka UMK diberikan susidi 
biaya . pengurusan 
kelengkapan dokumen 



4. Menghentikan program forrnalisasi IMB pada UMK yang menjadi beban APBD, namun 
pada saat yang bersamaan memberikan subsidi untuk kelengkapan dokumen bagi 
pemohon. 

Penyesuaian komposisi dan proporsi tarif retribusi menunjukkan komitmen dan 
keberpihakan kepada UMK sementara pernbebasan biaya persyaratan pra-IMB 
menyelesaikan akar perrnasalahan rendahnya pengurusan IMB di Kab. Solok. Melalui 
fasilitasi oleh Pemkab pada persyaratan pra-IMB, Pemkab dapat memberikan advokasi 
dan advice planning dalarn pendirian bangunan agar sesuai dengan pertimbangan 
konstruksi dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten. 

IX. KONSULTASI PUBLIK 

Konsultasi publik dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang melibatkan seluruh stakeholder 
yang berkait dengan retribusi ijin mendirikan bangunan meliputi tim teknis, tim technical 
assistant, birokrasi, wali nagari, pelaku usaha, akademisi, LSM, bundo kanduang dan pers. 
Konsultasi publik pertama dilakukan pada tanggal 5 September 2007 yang membahas 
mengenai perumusan masalah berupa fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan 
intern pem-kab dan ekstem masyarakat dalam pengumsan ijin mendinkan bangunan, baik 
berupa tarif, biaya, prosedur maupun persyaratan. Konsultasi publik kedua dilakukan 
pada tanggal 13 november 2007 yang membahas mengenai perurnusan masalah, tujuan 
dan altematif tindakan. Konsultasi publik ketiga dilakukan pada tanggal 5 desember 2007 
yang membahas mengenai analisa manfaat dan biaya terhadap berbagai altematif opsi 
yang ditawarkan setla merancang strategi implementasi. 

Strategi implementasi dilakukan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 
sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Beberapa rnasalah non-yuridis yang ditemukan 
juga diimplementasikan dalam berbagai aktivitas sosialisasi, peningkatan kapasitas 
aparatur dan pemberian inforrnasi kepada masyarakat. 

XI. PENUTUP 

Demikian RIA Statement tentang Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 18 tahun 2002 
tentang Retribusi lzin Mendirikan Bangunan yang disusun oleh Tim RIA Kabupaten Solok 
agar dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok beserta instansi 
yang betwenang. 

Solok, Desember 2007 
TIM RIA Kab. Solok 
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Tabel 1: Jumlah Rumah dl Kab. Solok 
tahun 2005 dan 2006 

Gunung Talang 
Kubung 
Bukit Sundi 

Kecamatan 

IX Koto Sungai Lasi 
X Singkarak 
Junjung Sirih 
X Koto Diatas 
Payung Sekaki 
l igo Lurah 
Lembang Jaya 
Danau Kembar 
Lembah Gumanti 
Pantai Cermin 
Hiliran Gumanti 

Jumlah Rumah 
I 

I I 
Jumlah ( 68593 1 . 83841 
er: Kab. Solok Dalam Angka tahun 200WBappeda 

Pertam- 
bahan 

2838 
1438 

7 
218 
1993 
586 
1244 
603 
955 
1804 
663 
1339 
1004 
71 7 

15255 
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Tabel 2: Jumlah Penerbitan IMB Kabupaten Solok 
Tahun 2005 dan 2006 

Gunung Talang 
Ku bung 
Bukit Sundi 
IX Koto Sungai Lasi 
X Singkarak 
Junjung Sirih 
X Koto Diatas 
~ayung Sekaki 
Tigo Lurah 
Lernbang Jaya 
Danau Kernbar 
Lembah Gumanti 
Pantai Cermin 
Hiliran Gurnanti 

Kecarnatan Tahun 
I 

Ier: ~ ~ m a b u p a t e n  Solok 

Bag. Tata Pernerintahan 
Jumlah 

Rata-rata 
Pertumbuhan 

2 - 
146 

9 
1 50 



Tabel 3: Realirasi Penerirnaan Retribusi IMB Kabupaten Solok 
Tahun 2003 sld 2006 

1 ( Gunung Talang ( 3,150,000.00 1 6,500,000.00 

No 

3 Bukit Sundi I 1 700,000.00 I 3,000.W0.00 

Kecamatan 

2 

5 X Singkarak 1' 3,375,000.00 I 4.1 50,000.00 

Kubung 11,501,000.00 14,845,000.00 I I 

6 Junjung Sin1 2,0W1000.00 I 2,000,000.W 

Rea 

2003 

10 Lembang Jaya I 1 400,000.00 1 

2004 

8 Payung Sekaki 1 1,599,560.00 1 550,000.00 

13 1 Pantai CBrmin 1 4,312,500.00 1 3.075.wO.00 

11 

I I I 

I Jumlah 1 61,688,060.00 ( 61,879,100.00 
Surnbec BPKD Kabupaten Solok 

Danau Kembar 1 2,237,500.00 

14 

15 

3,500,000.00 

Hiliran Gumanti 
Bag. Tab 
Pemerintahan 

Ratarata 
Perturn- 

buhan (%) 

36.70 

14.40 

11 2.20 

(10.70) 

36.48 

10.48 

126.82 

31.06 

17.82 

114.58 

38.46 

16.79 

30.90 

34.51 

(21.98) 

is& 

2005 

6,500,000.00 

8,709,000.00 

3,075,000.00 

3,750,000.00 

6,512,500.00 

1,300,000.00 

1,410,200.00 

1,200,000.00 

1,450,000.00 

1,300,000.00 

, 1 ;975,000.00 

5,850,000.00 

8,087,500.00 

3,000,000.00 

13,225,000.00 

2006 

6,750,000.00 

13,550,000.00 

3,250,000.00 

1,350,000.00 

8,437,500.00 

2,162,500.00 

2,400,000.00 

1,687,500.00 

2,000,000.00 

2,175,000.00 

4,000,000.00 

5,887,500.00 

4,725,000.00 

4,000,000.00 

8,363,750.00 
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